
ЗЕУК 2 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД / ОПШТИНА ________________________ 
ОПШТИНСКА/ГРАДСКА УПРАВА 
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ______________________________ 

 
ЗАХТЕВ 

 за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања 
 

  
На основу члана члана 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, 

бр. 145/2014 и 95/2018 - други закон и 40/2021) и члана 20. Уредбе о енергетски 
угроженом купцу („Службени гласник РС”, 137/2022), подносим захтев за стицање 
статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања у смислу члан 2. став 3. 
ове уредбе. 

Решење ми је потребно за остваривања права на заштиту од обуставе испоруке  
електричне  енергије због неизвршених обавеза из уговора о снабдевању. 

 
ЕД број  ____________________________________ 

Подаци о снабдевачу _________________________________________________ 

Информације којe се траже од странке у захтеву: 
  
1. Име и презиме подносиоца захтева (или 
његовог законског заступника), контакт 
телефон   

 

2. Адреса пребивалишта, односно 
боравишта, подносиоца захтева и чланова 
његовог домаћинства 

 

3. ЈМБГ подносиоца захтева  

 
Уз захтев прилажем следећа документа: 

 

РБ Потребна документа 
Форма 

документа 

Доставио 
подносилац 

захтева   

1. 
Последњи рачун за електричну енергију  оригинал или 

фотокопија 
 

2. 

Доказ о правном основу коришћења 
непокретности, уколико рачун не гласи 
на подносиоца захтева 

оригинал/ 
фотокопија 
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Одговарајућа медицинска 
документација, као доказ да члану 
домаћинства које тражи статус 
енергетски угроженог купца због 
здравственог стања обуставом испоруке 
електричне енергије може бити угрожен 
живот или здравље, тј. да члан тог 
домаћинства користи електро-
медицинску опрему неопходну за 
одржавање здравља, за чији је рад 
неопходно напајање из дистрибутивне 
мреже. 
 

оригинал/ 
фотокопија 

 

 
Накнадно ћу у року од осам дана доставити следећа документа 

_________________________________________________________. Уколико наведена 
документа не доставим у наведеном року, упознат сам са чињеницом да ће захтев бити 
одбачен као неуредан, сагласно чл. 59. ст. 2 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење). 
 
Напомене: 
* Општинска управа  је дужна да  реши предмет  у   року од 15 дана од дана достављања уредне документаије 

 
Таксе/накнаде: Ослобођени плаћања таксе 
 
Изјава подносиоца захтева: 

Својим потписом на овом захтеву потврђујем да сам сагласан да надлежни орган, у 
складу са законом, изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 
 

Подношењем овог захтева дајем и писмени пристанак надлежном органу јединице 
локалне самоуправе  на обраду података о личности, односно нарочито осетљивих података о 
личности сагласно чл. 10. и 17. Закона о заштити података о личности   („Службени гласник 
РС”, бр. 97/08,104/09-др.закон,68/12-УС и 107/12), које ове податке може прослеђивати 
енергетским субјектима и министарству надлежном за послове енергетике, а све у сврху 
стицања статуса енергетски угроженог купца из члана 2. став 3. Уредбе о енергетски 
угроженом купцу и реализације и заштите права која  су по том основу утврђена решењем.  
 

У________________________________, 
   ________________________________ године 
 
  
 име и презиме/  
  
 Адреса  
  
 Контакт телефон 

 потпис  
 


